
ΟΙ 4 ΕΠΟΧΕΣ



ΧΕΙΜΩΝΑΣ

• Ο χειμώνας είναι η 
πιο κρύα εποχή του 
χρόνου.

• Περιλαμβάνει τους 
μήνες Δεκέμβρη, 
Ιανουάριο και 
Φεβρουάριο.

Τον χειμώνα γίνονται διάφορες 
αλλαγές γύρω μας:

• Βλέπουμε το χιόνι να 
πέφτει, ο αέρας κουνάει τα 
κλαδιά , μυρίζουμε τον 
καπνό από τις καμινάδες.

• Οι άνθρωποι ντύνονται πιο 
βαριά , με μπουφάν 
,κασκόλ, γάντια και 
σκούφους.



Φρούτα και 
λαχανικά του 

χειμώνα

Τα φρούτα που τρώμε 
τον χειμώνα είναι: 
Πορτοκάλια

Αχλάδια

Ρόδια

Μήλα

Τα λαχανικά είναι:
Κουνουπίδι

Μπρόκολο 

Λάχανο

Καρότο



ΑΝΟΙΞΗ
Η άνοιξη περιλαμβάνει τους μήνες: Μάρτιο, Απρίλιο και 

Μάη.

Πώς αλλάζει η φύση την άνοιξη…

o Ανοίγει ο καιρός 

o Ανθίζουν τα λουλούδια

o Τα ζώα ξυπνούν από την χειμερία νάρκη

o Έρχονται τα αποδημητικά πουλιά

o Τα έντομα «ζουζουνίζουν»



ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΑ 
ΠΟΥΛΙΑ

Ταξιδεύουν το 
φθινόπωρο  από το 
Βορρά στο Νότο για 
να βρουν την τροφή 
τους και την άνοιξη 

επιστρέφουν. Πετούν 
την ημέρα , ενώ το 

βράδυ ξεκουράζονται 
και την επόμενη μέρα 
συνεχίζουν το ταξίδι 

τους.

Τα πιο γνωστά αποδημητικά πουλιά είναι:

χελιδόνι

πελαργός

πελεκάνος

χήνα

κύκνος

πάπια



ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Το καλοκαίρι περιλαμβάνει τους μήνες: Ιούνιο, 
Ιούλιο και Αύγουστο.



Οι άνθρωποι, τα ζώα και τα φυτά το καλοκαίρι…..

Δραστηριότητες  των ανθρώπων 
το καλοκαίρι……..

 Κλαδεύουν τα φυτά.

 Ασχολούνται με καλοκαιρινά 
σπορ.

 Τρώνε ελαφρά φαγητά.

 Φοράνε ελαφριά, χαλαρά ρούχα.

 Ταξιδεύουν περισσότερο.

 Πηγαίνουν στις παραλές.

Τα ζώα και τα φυτά……

Τα ζώα:
Μεγαλώνουν τα μικρά τους.
Ψάχνουν σκιερά μέρη να 
προστατευτούν από τη ζέστη.
Έχουν περισσότερη ενέργεια.
Χαίρονται το καλό καιρό.
Τα φυτά:
Χρειάζονται περισσότερο νερό.
Κινδυνεύουν από πυρκαγιές λόγω 
της ζέστης.
Τα δέντρα προσφέρουν σκιά και 
δροσιά.



ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

Το φθινόπωρο περιλαμβάνει τους μήνες: 
Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο.



Στη φύση το φθινόπωρο…….

Τα φυτά:

 Τα φύλλα στα δέντρα 
γίνονται πορτοκαλί και 

πέφτουν.

 Καρποί του 
φθινοπώρου είναι: τα 

αμύγδαλα, τα 
φουντούκια, τα 

καρύδια, τα κάστανα 
και τα ρόδια.

Τα ζώα:

Μαζεύουν και 
αποθηκεύουν την 

τροφή τους.

Ετοιμάζονται για τη 
χειμερία νάρκη.

Τα αποδημητικά 
πουλιά φεύγουν.
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